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 י"ג אב תש"ף 

 לכבוד

 אבי קמינסקי, מר

 מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות איגודיו"ר 

 

 ,א.נ.

 אי הודעה על שיבוציםנייה בהולה בשל פהנדון: 

שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך ' 1.2-19חוזר מנכ"ל אנו מבקשים להביא בפניך כי על אף האמור ב .1

התלמידים  שיבוץהלי רשויות החינוך המקומיות לוודא שעבודת צוות על מנ הקובע כי 8' בסעיף המיוחד

 נכון לכתיבת מכתב זה המצב רחוק מכך.  בכל קיץ, ביולי 10-העד  למסגרות החינוך תסתיים

ברשויות מקומיות  אלו"ט,לבשבועות האחרונים של הורים שמגיעות מעשרות פניות כפי שעולה לצערנו,  .2

בנוגע למועד פרסום שיבוץ לא נמסרו להורים ופניותיהם לרשויות המקומיות  עדייןהשיבוצים רבות 

 .מספק אינן מקבלות מענהילדיהם 

 אך נראה שהשנה כל שנה, ן העבר, אנו מודעים לכך שמדובר בקושי שמתעורר מחדשלמודים מניסיו .3

מול מנהלי המחלקות לחינוך באופן בהול אנו פונים אליך בבקשה לפעול המצב חמור במיוחד. על כן, 

 .פרסום השיבוציםברשויות המקומיות לקידום 

מצב הוא  ני פתיחת שנת הלימודיםפחות מחודש לפאי ידיעת שיבוץ התלמיד כפי שאתה בוודאי יודע,  .4

הם על אחת כמה וכמה לתלמידים עם אוטיזם שמעצם האתגרים עימם ועבור כל תלמיד,  בלתי נסבל

מעבר לכך שמדובר ובלתי ראוי, ו מדובר במצב בלתי סביר .הכנה מבעוד מועדדרושה עבורם מתמודדים, 

 .בה למשפחות לתלמידים עם אוטיזם, הוא גם גורם למצוקה רחוזר המנכ"ל לעניין שיבוציםבהפרת 

הבהרה מסודרת עזרתך בהוצאת ואת  מעורבותך האישיתעל מנת לבקש את אנו פונים אליך על כן,  .5

את  תחייב, הבהרה אשר בהקדם האפשרי רשויות המקומיותמנהלי החינוך בל בנושא זה מטעמך

 ללא דיחוי.  למסור הודעה על שיבוץ ילד הרשויות

 בהקדם נודה. לתשובתך .6

 

 בכבוד רב,

 

 

 

  

 
 
 

 העתקים:
 רעות -מכבים -יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעיןמר חיים ביבס, 

 מרכז השלטון המקומי מר שלמה דולברג, מנכ"ל
 מרכז השלטון המקומי, סמנכ"ל חינוך וחברה, מיכל מנקסגב' 

 , משרד החינוךגב' רחלי אברמזון, מנהלת האגף לחינוך מיוחד
 עו"ד עדי עזוז, מנהלת חטיבת קהילה, אלו"ט 

 גב' יעל גבר, מנהלת תחום חינוך, חטיבת קהילה, אלו"ט

 
 מיכאל זץ, עו"ד

 מנהל אגף קידום זכויות
 אלו"ט -חטיבת קהילה 

 
 דיאנה בארון, עו"ד

 ף קידום זכויותאג
 אלו"ט -חטיבת קהילה 


